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įžvalgos faktainaujienos

Konkurencijos taryba 
pristatė atnaujintą 
interneto svetainę
Konkurencijos taryba (toliau – KT) pristatė 
atnaujintą interneto svetainę, kuri leidžia 
vartotojams dar greičiau ir patogiau pasiek-
ti reikiamą informaciją.

Naujoji interneto svetainė skiriasi nuo se-
nosios – joje informacija pateikta vizualiai 
ir įdomiai. Svetainėje veikia detali paieškos 
sistema, leidžianti KT nutarimus surasti pa-
gal įvairias kategorijas. Vartotojams pa-
teikiami atviri duomenys apie paskirtas ir 
sumokėtas baudas, pranešimų apie kon-
centracijas nagrinėjimą, biudžetą, darbo 
užmokestį, valstybės pagalbą ir įmonių 
diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų. Numaty-
tos ir naujos galimybės – užsiprenumeruoti 
naujienlaiškius, naršyti KT svetainėje mo-
biliuosiuose prietaisuose, sekti KT veiklą so-
cialiniuose tinkluose.

Ateityje svetainės vartotojai galės elek-
troniniu būdu pranešti apie kartelį arba 
korupciją, pateikti skundą dėl reklamos ir 
pranešimą apie koncentraciją.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
(LVAT) atmetė MAXIMA LT, UAB (MAXIMA 
LT) ir UAB „Mantinga“ skundus bei patvirtino, 
kad Konkurencijos tarybos nutarimas dėl 
bendrovių sudaryto draudžiamo susitarimo – 
pagrįstas.

LVAT patvirtino, kad Konkurencijos tarybos 
surinkta informacija įrodo, jog MAXIMA LT 
ir UAB „Mantinga“ susitarė neparduoti UAB 
„Mantinga“ gaminamų duonos ir kitų prekių 
MAXIMA LT parduotuvėse už mažesnę nei 
UAB „Mantinga“ kainoraščio kainą (dar 
vadinamą „bazine“ kaina). Teismas taip pat 
pažymėjo, kad įmonės dešimt metų nuosekliai 
ir kryptingai siekė užtikrinti, kad mažmeninės 
kainos (dar vadinamos „lentynos“ kainomis) 
MAXIMA LT parduotuvėse nebūtų mažesnės 
nei minėtos „bazinės“ kainos. Teismas 

patvirtino pirmos instancijos teismo išvadą, 
kad vartotojai sumokėjo kainą, kurią lėmė 
ne sąžininga konkurencinė kova, o dirbtinai 
sukurtos aplinkybės – įmonių susitarimas. 
Teismas galutiniu sprendimu bendrovėms 
paskyrė baudas – MAXIMA LT 13 666 216 eurų, 
UAB „Mantinga“ – 2 151 417 eurų.

Konkurencijos taryba 2014 m. gruodžio 4 d. 
priėmė nutarimą, kuriame nustatė, kad 
MAXIMA LT ir UAB „Mantinga“ 10 metų buvo 
sudariusios draudžiamą susitarimą. Tokie 
bendrovių veiksmai yra draudžiami pagal 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį bei 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 
straipsnio 1 dalį.

2015 m. įvairių instancijų teismai patvirtino 
apie 90% KT nutarimų ir sprendimų.

Džiaugiamės, kad Teismas nesuabejojo mūsų išvadomis. KT ekspertai 
dirbo ketverius metus prie šio tyrimo ir surinko pakankamai įrodymų, kurie 

patvirtina, kad bendrovės net dešimt metų dalyvavo draudžiamame susitarime; 
kai kurie iš jų akivaizdūs pvz: elektroniniai įmonių susirašinėjimai, kuriuose įmonės 
tariasi kaip „išlaikyti pakeltas kainas“, „sustabdyti akcijas”, „pakelti lentynos 
kainas“. Tikimės, kad šis atvejis ateityje atbaidys ir kitas bendroves nuo panašių 
antikonkurencinių susitarimų bei tikėjimo, kad tokie veiksmai bus neišaiškinti.

Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

“ “

LVAT nesuabejojo Konkurencijos tarybos 
išvadomis: MAXIMA LT ir UAB „Mantinga“ 
sudarė 10 metų trukusį draudžiamą susitarimą

VAAT patvirtino: kino filmų demonstravimo 
rinkoje buvo sudaryti karteliai
Vilniaus apygardos administracinis teismas 
(toliau – VAAT) atmetė „Forum Cinemas“ 
(toliau – Bendrovė) skundą dėl Konkurencijos 
tarybos priimto nutarimo, kuriuo Bendrovei 
buvo skirta 1 384 300 eurų bauda.

2015 m. gruodžio 18 d. Konkurencijos 
taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ 
skatindavo savo konkurentus – UAB „Multikino 
Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ 
laikytis „nusistovėjusios“ praktikos netaikyti 
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MAXIMA LT IR UAB „MANTINGA“ DARBUOTOJŲ ELEKTRONINIS SUSIRAŠINĖJIMAS

didelių nuolaidų pirmąsias populiariausių 
kino filmų demonstravimo savaites. Iš 
tyrimo metu surinktos medžiagos taip pat 
akivaizdu, kad kino teatrus Vilniuje ir Kaune 
valdančios bendrovės, pritardamos UAB 
„Forum Cinemas“ iniciatyvai, ribodavo 
vartotojams palankias šeimos, savaitgalio 
ir kitas akcijas bei praktikoje derindavo kai 
kurių konkrečių kino filmų bilietų kainas. KT 
ekspertai nustatė, kad konkurenciją ribojantis 
susitarimas tarp UAB „Forum Cinemas“ ir  
UAB „Multikino Lietuva“ Vilniuje truko beveik 
2 metus, o susitarimas tarp UAB „Forum 
Cinemas“ UAB „Cinamon Operations“ – virš 
3 metų. Konkurencijos tarybos nuomone, jei 
bendrovės nebūtų dalyvavusios kartelyje 

dėl kino filmų bilietų kainų, jos būtų galėjusios 
vartotojams pasiūlyti daugiau akcijų ar 
pigesnių bilietų į kino filmus.

Išnagrinėjęs skundą, VAAT pažymėjo, 
kad Konkurencijos tarybos priimtas 
nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, o skirta 
bauda proporcinga padaryto pažeidimo 
pavojingumui.

Papildoma informacija:

UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon 
Operations“ prisipažino apie dalyvavimą 
karteliuose. Atsižvelgusi į tai, Konkurencijos 
taryba atleido šias bendroves atitinkamai 
nuo 99 200 eurų ir 138 800 eurų baudų.
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Konkurencijos taryba: UAB „Pigu“ ir vėl klaidino 
pirkėjus
Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB 
„Pigu“ skleidė kvepalų ir buitinės technikos 
reklaminius pasiūlymus, kurie klaidino 
vartotojus ir taip pažeidė Reklamos įstatymo 
5 straipsnį. Tai jau antras Bendrovės 
pažeidimas per pastaruosius dvejus metus.

Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, 
UAB „Pigu“ 2015 m. liepos 29 d. interneto 
svetainėse www.pigu.lt, www.delfi.
lt, www.15min.lt, www.draugas.lt bei 
naujienlaiškiuose skleista reklama „Didysis 
vidurvasario išpardavimas; Kvepalų ir 
buitinės technikos pasiūlymai vienai dienai!; 
iki - 80 %“ arba „Kvepalų ir buitinės technikos 
pasiūlymai vienai dienai!; iki – 80 %“, taip 
pat „SUPER pasiūlymas! Kvepalai ir buitinė 
technika iki - 80 % pigiau!“ klaidino pirkėjus. 
Bendrovė vartotojams siūlė įsigyti dviejų 
skirtingų kategorijų prekių su nuolaidomis iki 
80 proc., tačiau paaiškėjo, kad kvepalai su  
80 proc. nuolaida akcijos metu buvo siūlomi 
tik vieni, o buitinei technikai aukščiausia 

taikyta nuolaida (pagal www.pigu.lt 
tinklalapyje nurodytą informaciją) siekė tik 
58 proc. Konkurencijos taryba už skleistą 
ir pirkėjus klaidinančią reklamą bendrovei 
skyrė 5400 eurų baudą.

Konkurencijos tarybos ekspertai 2015 m. 
išnagrinėjo net 433 pranešimus dėl galimai 
klaidinančios reklamos, iš – jų 102 savo 
iniciatyva, tačiau tyrimus pradėjo tik dėl 
6 galimai klaidinančios reklamos atvejų ir 
baigė 3 ankstesniais metais pradėtus tyrimus. 
Konkurencijos taryba didelį dėmesį skiria 
Reklamos įstatymo pažeidimų prevencijai 
ir informacijos apie tai, kokia reklama 
yra leistina, sklaidai: nuolat organizuoja 
nemokamus seminarus įmonėms  ir 
asociacijoms. 2015 m. Konkurencijos tarybos 
ekspertai reaguodami į vartotojų pranešimus 
apie galimai klaidinančią reklamą reklaminės 
veiklos subjektams  išsiuntė 159 įspėjimus.

Kauno miesto savivaldybė toliau privilegijuoja 
UAB „Kauno švara“
Konkurencijos taryba nustatė, kad 
Kauno miesto savivaldybė neįvykdė 
Konkurencijos tarybos įpareigojimo sudaryti 
nediskriminacines sąlygas varžytis dėl 
galimybės teikti komunalinių atliekų surinkimo 
ir vežimo paslaugas Kauno mieste.

Konkurencijos taryba 2008 m. birželio 5 d. 
nutarimu konstatavo, kad savivaldybė dar 
2002 m. sprendimu suteikė privilegiją UAB 
„Kauno švara“ kitų bendrovių atžvilgiu ir 
pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnį. Konkurencijos taryba 
įpareigojo savivaldybę pakeisti įstatymą 
pažeidusį sprendimą ir sudaryti galimybę  

visoms komunalinių atliekų tvarkymo 
bendrovėms dalyvauti konkurencingoje 
atrankoje  dėl paslaugų teikimo.

Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, 
kad Kauno miesto savivaldybė 2002 m. 
sprendimą panaikino, tačiau su UAB „Kauno 
švara“ sudarė vidaus sandorį dėl tų pačių 
paslaugų teikimo. Taigi, iš esmės situacija 
rinkoje nepakito – kitoms bendrovėms 
nebuvo sudarytos sąlygos varžytis dėl 
galimybės teikti komunalinių atliekų surinkimo 
ir vežimo paslaugas Kauno miesto 
gyventojams ir įmonėms. Vykdydama teisės 
aktuose numatytą pareigą, Konkurencijos 
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taryba dėl konkurenciją ribojančių 
sprendimų panaikinimo kreiptis į apygardos 
administracinį teismą.

Konkurencijos taryba pažymi, kad tai 
jau antras Kauno miesto savivaldybės 
konkurencijos pažeidimas šiais metais. 
Konkurencijos taryba nustatė, kad Kauno 
miesto savivaldybė privilegijavo SĮ „Kapinių 
priežiūra“.

Konkurencijos taryba pažymi, kad 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis 
draudžia viešojo administravimo subjektams 
priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, 
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja 
atskirus ūkio subjektus ar jų grupes.

Konkurencijos tarybos tikslas – kuo didesnė 
nauda vartotojams. Deja, matome, kad 

Kauno miesto savivaldybė vietoj to, kad sudarytų 
bendrovėms nediskriminacines galimybes varžytis  
kainomis bei kokybe teikiant viešąsias paslaugas 
Kauno miesto gyventojams ir įmonėms, renkasi kitą 
kelią. Savivaldybė  ignoruoja konkurencijos teisės 
principus, nepaiso Lietuvos teismų išaiškinimų. 
Jau ne kartą Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas pasakė, kad galimybė sudaryti vidaus 
sandorius nereiškia, kad neturi būti paisoma 
pareigos užtikrinti konkurencijos teisės reikalavimų 
vykdymą.

Jūratė Šovienė, 
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

“
“

Konkurencijos taryba viešai konsultacijai 
pateikė kompensuojamųjų vaistų rinkos 
tyrimo preliminarias išvadas. Tyrimo metu 
Konkurencijos tarybos ekspertai aiškinosi, ar 
dabartinis teisinis reguliavimas neapriboja 
vaistų galimybių patekti ir išsilaikyti 
kompensuojamųjų vaistų rinkoje, ar sudarytos 
visos sąlygos veiksmingai konkurencijai.

Preliminarios rinkos tyrimo išvados rodo, kad 
analogiško poveikio, bet pigesnių vaistų 
patekimas į kompensuojamųjų vaistų rinką yra 
apribotas. Konkurencijos tarybos ekspertai 
taip pat nustatė, kad į Kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų kainyną įtrauktų vaistų 
tarpusavio konkurencija yra silpna, nes 
teisinis reguliavimas sudaro palankias 

Konkurencijos taryba viešai konsultacijai 
pateikė preliminarias kompensuojamųjų  
vaistų rinkos tyrimo išvadas birželio 6 d.
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sąlygas kompensuojamųjų vaistų rinkoje išlikti 
gamintojams su kelis kartus aukštesnėmis 
kainomis nei konkurentų. Dėl to, tikėtina, 

nemažėja vaistų kainos pacientams, 
nedidėja vaistų įvairovė, neefektyviai 
naudojamos Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) lėšos. Konkurencijos taryba 
siūlo keisti patekimo į Kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų kainyną sąlygas ir skatinti, 
kad kuo daugiau analogiško poveikio vaistų 
patektų į kainyną bei konkuruotų kainomis 
tarpusavyje dėl išlikimo jame.

Kita rinkoje egzistuojanti problema yra ta, 
kad PSDF lėšomis dengiamos vaistinio 
preparato kainos (vadinamosios „bazinės“ 
kainos) apskaičiuojamos pagal vaistų 
gamintojų viešai deklaruojamas, o ne 
faktines kainas. Toks apskaičiavimo būdas 
suteikia gamintojams galimybę manipuliuoti 
kompensuojamųjų vaistų sistema, išlaikant 
aukštesnes deklaruojamas vaistų kainas.

Tyrėjai atkreipia dėmesį ir į tai, kad didelę 
įtaką vaisto pasirinkimui daro gydytojo ar 
vaistininko rekomendacijos. Konkurencijos 
taryba siūlo geriau informuoti pirkėjus apie 
galimybę sutaupyti perkant pigiausią, bet 
analogiškos kokybės ir veiksmingumo vaistą.

Kompensuojamųjų vaistų 
rinka – itin svarbi sritis Lietuvos 

gyventojams. Tai liudija ir Valstybės 
kontrolės atliktas auditas dėl vaistų 
prieinamumo. Tuo tarpu mes 
aiškinomės, ar kompensuojamųjų 
vaistų rinkoje sudarytos visos prielaidos 
veiksmingai konkurencijai. Įvertinę 
surinktą informaciją, preliminariai 
nustatėme, kad Lietuvoje taikomas 
kompensuojamųjų vaistų kainų 
reguliavimas nėra veiksmingas, dėl 
ko vartotojai praranda galimybę 
įsigyti pigesnių ir įvairesnių analogiško 
poveikio vaistų, o valstybė – tinkamai 
panaudoti PSDF biudžeto lėšas.

Šarūnas Keserauskas,
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“

“
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Konkurencijos taryba bendradarbiaus su 
Kauno technologijos universitetu
Konkurencijos taryba ir Kauno 
technologijos universitetas (KTU) pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, kuri, tikimasi, 
prisidės prie veiksmingos konkurencijos 
kultūros sklaidos šalyje.

Sutarties tikslas – siekti glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp KT ir KTU, didinti 
mokslo integraciją, mažinti atskirtį tarp 
studijų ir praktikos. Sutartyje numatyta 
galimybė vykdyti bendrus projektus, kviesti 
KTU dėstytojus ir studentus dalyvauti KT 
ekspertų rengiamuose seminaruose, įtraukti 
į KT atliekamus rinkos tyrimus, sprendimų dėl 
pažeidimų poveikio vertinimą. KTU studentai 
tai pat bus kviečiami rašyti semestro ir 
baigiamuosius darbus KT aktualiomis 
temomis, atlikti praktiką institucijoje.

KT ekspertai, atlikdami tyrimus, vertina ne 
tik teisinius ir ekonominius tam tikros rinkos 
veikimo aspektus, bet gilinasi į visas su tyrimu 
susijusias aplinkybes: gamybą, platinimą, 
rinkodarą, kainodarą ir į kitus įmonių veiklos 
aspektus, todėl bendradarbiavimas su įvairių 
sričių mokslininkais yra labai reikalingas.

“

“Džiaugiamės Kauno technologi-
jos universiteto noru prisidėti prie 

konkurencijos kultūros sklaidos  šalyje. 
Atkreipiu dėmesį, kad ne tik teisininkai 
atlieka konkurencijos teisės tyrimus. 
Nepakeičiamas vaidmuo tenka ir 
KT ekonomistams, kurių skaičiavimai 
prisideda prie tyrimo sėkmės. Deja, 
konkurencijos ekonomistų Lietuvoje 
trūksta, todėl tikimės, kad mūsų ben-
dradarbiavimas su KTU paskatins vis 
daugiau Ekonomikos studijų studentų 
gilintis į konkurencijos subtilybes. 

Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas
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